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Lectura dramatitzada 
d’il·lús Teatre sobre 
Albert Camus a l’Àgora
En dues funcions, dijous i divendres

C.GASCÓN

-Hem cregut adequat i neces
sari proposar al nostre públic i 
a la ciutat de Sabadell un petit 
homenatge a la figura i l'obra 
d'Albert Camus», diu Jordi Fité, 
director d'il·lús Teatre, que no 
és la primera vegada que basa 
un espectacle en un sol autor
0 artista però sí fora de la tra
dicional cita nadalenca.

Aquest dijous i divendres 
(21.30h; 10 euros) faran du
es funcions a l'Espai Àgora de 
Sant Oleguer (Sol í Padrís, 93) 
del que han titu lat Absurd i re
bel. És «un passeig per la vida
1 l'obra d ’Albert Camus» que 
protagonitza Joan Carreras 
(Albert Camus) amb les narra

FUIXOS

►  Concert d’Esteve 
Sabater amb el projecte 
Cítrics a L'Estruch

El segon disc del cantautor 
sabadellenc Esteve 
Sabater, Cítrics, es vesteix 
de rock i lletres més 
punyents. Aquest dijous el 
presenta amb un concert a 
L'Estruch (Sant Isidre, 140; 
21 h) on hi haurà convidats 
com Jaume Papell, Xavi 
Vidal, Enric Romà i Valentí 
Adell.

^  Monòleg de Carlos 
del Pozo a NSQ Sant 
Quirze Comedy Club

Les nits del divendres, 
aquest local de Sant 
Quirze (Miquel Crusafont, 
10) es tranforma en 
un Comedy Club, amb 
la possibilitat de sopar 
al mateix establiment. 
Demà s’anuncia l'actuació 
d'un dels artistes més 
experimentats del gènere 
del monòleg. Carlos del 
Pozo, un còmic d'alçada 
que comença per riure's de 
sf mateix i després de la 
societat que l’envolta.

►  Miguel Ángel Marín 
regresa al Green House
Este viernes, a partir de 
las 23 horas, el pub he 
Green House de l'Eix 
Macià recibe a uno de sus 
cómicos más queridos 
e ilustres, el badiense 
Miguel Ángel Marín, que es 
prácticamente de la casa. 
No en vano, es uno de los 
más fervientes impulsores 
del género del monólogo 
en nuestra comarca.

dores Marta Tricuera i Montse 
Vidal.

Passeig biogràfic
Coincidint amb el centenari 
del naixement d'Albert Camus, 
Il·lús Teatre ofereix «una mena 
de passeig biogràfic, des del 
seu naixement a Algèria el 
1913 fins a la seva mort, en 
aquell tràgic i absurd acci
dent de cotxe, el 4 de gener 
de 1960, que acabaria sob
tadament amb la seva vida, a 
l'edat de 46 anys». I afegeix: 
«Malgrat la seva joventut, però, 
ens va deixar una obra intensa 
i profunda en tots el gèneres 
que va tocar. Obres de teatre 
com Cal-lígula, Els Justos o El 
Malentès, novel·les com L'es
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I l·L Ú S  TEATRE

Imatge promocional de l'espectacle, on Joan Carreras dóna veu a Albert Camus

tranger o La Pesta i assaigs 
filosòfics com El Mite de Sísif, 
o L’home revoltat formen part, 
ja, del referent cultural i literari 
de la humanitat».

Mentre les veus narradores 
de Marta Tricuera i Montse 
Vidal aporten dades sobre la 
vida de l'escriptor, Joan Car

reras posa veu a Camus amb 
fragments d'algunes de les 
seves peces més emblemàti
ques.

Es tracta d'una producció 
d'il·lús Teatre, amb la col- 
laboració de l'Ajuntament de 
Sabadell, l'Alliance Française 
i l'Àgora amb guió i direcció

de Jordi Fité i edició musical 
d ’un altre sabadellenc, Miquel 
Tejada. Un interessant ‘bio- 
pic' -en  termes cinèfils- d'-un 
escriptor d ’una qualitat merei
xedora del Nobel i, sobretot, un 
home sensible al seu temps, 
al seu patiment i al compromís 
de l'artista», diu Fité ■

Clásicos del bop, el blues 
y la bossa con Kailash
Este jueves tocan en el ciclo del Griffin

REDACCIÓN

Joan Albert (saxoalto), Enric 
Carreras (piano), Ramon Gri- 
malt (contrabajo) y Adrià Font 
(batería) han formado un cuar
teto con una largas y fecundas 
trayectorias individuales en el 
territorio del jazz clásico en 
nuestro país en especial los 
históricos Joan Albert y Adrià 
Font, pioneros del jazz en 
Terrassa.

Al juntarse hace sólo tres 
años no les costó mucho,

pues, conseguir el sentido de 
la comunicación inimitable 
que exhiben entre ellos, y que 
ponen al servicio de un reper
torio variado con clásicos del 
be-bop, el blues o la bossa- 
nova.

Su nombre, Kailash, alude a 
una conocida montaña sagrada 
del norte de la India. Este jue
ves están programados en el 
pub Griffin de Ca n'Oriac (La 
Segarra, 25; 22.30h), dentro 
del ciclo semanal de jazz en 
vivo que coordina la escuela
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JAUME OLIVET

El batería Adrià Font, un histórico del jazz catalán

local de jazz y música moderna 
Blue Train, con el baterista 
ítalo Boggio al frente. Como

es habitual, la entrada es libre 
con consumición mínima obli
gatoria ■

Jacques 
Audiard arriba 
al Cineclub 
amb «De rouille 
et d’os»

C. C.

Amb «De óxido y hueso» (De 
rouille et d ’os), una produc
ció de l ’any passat, el repu- 
ta t director Jacques Audiard 
dóna un autèntic cop de puny 
a l’ànim de l’espectador amb 
aquesta emocionant història 
basada en el llibre de Craig 
Davidson.

Ali s'ha de buscar la vida per 
tirar endavant amb un fill de 
cinc anys al seu càrrec. Sam, 
i ha de treballar de porter a 
una discoteca. No té casa, ni

r
Marión Cotillard i Matthias Schoenaerts protagonitzen el film, que es projecta a l’lmperial

diners ni amics i ha de viure a 
casa de la seva germana. Una 
nit coneix a Stephanie, una 
biòloga marina, amb la qual

quedarà lligat per unes estra
nyes circumstàncies.

Aquesta cruïlla entre drama, 
thriller, film romàntic i retrat

social es projecta aquest 
dijous als cinemes Imperial 
(20 i 22.30h) dins el el cicle 
en VOS del Cineclub ■


